
 
 
 
 

รายละเอียด 
 การเลี้ยงผีปูยาทางลานนาจะทําในชวงเดือน ๔ เหนือจนถึงเดือน ๘ เดือน ๙ เหนือ  โดย
ชาวบานจะหาวันเวลา ฤกษยาม จากน้ันจะอัญเชิญผีปูยาท่ีนับถือเคารพนับถือ มาทรงเจาเพ่ือทํา
พิธีรดนํ้าดําหัว เพ่ือจะไดใหทานปกปกรักษาคุมครอง โดยกอนเริ่มพิธี จะมีการเตรียมการกอน๑-
๒วัน หลังจากเริ่มงานอาจมีการบรรเลงดนตรี งานมหรสพ จากน้ัน จะมีพิธีการทรงเจา(ทรง
เจานาย) มีการรดนํ้าดําหัว อาจจะมีการสนทนากับผีปูยา เชน สอบถามถึงความเปนอยูของ
หมูบานในอนาคต , การทํานายผลผลิตดานการเกษตร,ความเปนอยู  ขอพรเพื่อเปนสิริมงคลแก
ครอบครัว จากน้ัน ผีปูยาจะเริ่มผูกขอมือใหแกชาวบานท่ีมารวมงาน หลังเสร็จส้ินพิธีแลวจะนํา
ของมาแจกจายใหกับชาวบานนําไปบูชา หรือบางคนอาจจะนําไปรับประทานเพ่ือความเปนสิริ
มงคล สวนของที่ไมไดเปนขาวปลาอาหารชาวบานก็จะนําไปไวบูชาท่ีชั้นห้ิง ตอไป 
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ประวตัิศาสตรดั่งเดิมของคนลานนาในอดตีมคีวามเชื่อในการนบัถือผีมาเนนินานหลายยุคหลายสมัยแลว ประวตัิศาสตร
ดังกลาวยังไดกลาวอางวา กอนที่พระยามังรายจะสรางเมืองเชยีงใหมในป พ.ศ.1839 นัน้ บรเิวณรอบเชงิดอยสุเทพเปนท่ีอยู
ของชนเผาพื้นเมอืงดั่งเดิมก็คือ "ลัวะ"    
          เมื่อพระยามังรายสรางเมืองเชยีงใหมแลวจงึไดขบัไลชาวลัวะใหออกจากพ้ืนท่ี มีชาวลัวะบางสวนตองอพยพขึน้เขาเขา
ปาเปนจํานวนมาก บางสวนท่ีออนขอหนอยก็ตกเปนทาสรบัใชของคนเมืองไป การท่ีคนลานนาเขามาอยูในเชียงใหมจึงใหเกิด
วัฒนธรรมในรปูแบบผสมระหวางวัฒนธรรมพื้นบานดั่งเดมิกับการปรับเปลี่ยนรปูแบบใหเขากับการดําเนินชีวติในสังคม 
แมแตในปจจบุันเองคนเมืองเชียงใหมบางสวนยังตองถกเถียงกันถึงรูปแบบวัฒนธรรมอันดั่งเดมิท่ีถูกตอง ซึ่งถาหากจะวากัน
ถึงความถูกตองแลวคงจะอาศัยเหตุผลของนักวชิาการท่ีไดศึกษาเรื่องนีม้ากลาวอาง แตในทีน่ี่จะกลาวถึงความสัมพนัธของคน
ลานนากับความเชื่อในเรื่องการเลีย้งผ ีซึ่งจะเปนผบีรรพบรุุษ หรือ ผีเส้ือบานเส้ือเมอืง เปนตน 
 
ผีปูยาประจําตระกูลทรงมาขี่ (รางทรง ) 
       คนเมืองลานนากับการเลีย้งผีดูเหมือนจะแยกจากกันไมออก เพราะนบัตั้งแตเกิดมาคนลานนาจะเก่ียวพนักับผมีาตลอด 
เชน เมื่อมีเด็กเกิดขึ้นในบานจะตองทําพิธีเรียกขวญั หรือท่ีคนเมืองเรยีกวา "ฮองขวัญ" เมื่อเวลาทีเ่ด็กเกิดความไมสบาย
รองไหก็มักจะเชือ่วา มีวิญญาณของผีตายโหงมารบกวนเด็ก คนลานนายังเชื่อวาขวญัของเด็กเปนขวัญที่ออนภูตผีวญิญาณตาง 
ๆ มักจะมารบกวนไดงาย ดงันัน้เมื่อเดก็ไมสบายก็จะตองทําพธิีเลีย้งผ ีหรือหาเคร่ืองลางมาผูกท่ีขอมือของเด็ก ปจจบุันในแถบ
ทางชนบทเรายังสามารถพบเห็นการกระทําแบบนี้อยู 
 
          

องคความรู  ภูมิปญญา  เรื่อง การเลี้ยงผีปูยา 
อําเภอ เวียงแกน  จังหวัดเชียงราย



                การเลี้ยงผีของคนลานนาจะอยูในชวงระหวางเดือน 4 เหนือ จนถึงเดือน 8 เหนือและเดอืน ๙ เหนือ ชวงเวลานี้เรา
จะพบวาตามหมูบานตาง ๆ ในภาคเหนือจะมีการเลีย้งผบีรรพบุรษุกันอยางมากมาย เชนท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวดัพะเยาก็จะมี
การเลีย้งผีเส้ือบานเส้ือเมือง ซึ่งเปนผบีรรพบรุุษของชาวไทล้ือ พอหลังจากนี้อีกไมนานก็จะมีการเลีย้งผลีัวะ หรือประเพณบีชูา
เสาอินทขิล ซึ่งเปนประเพณเีกาแกของคนเมือง และยังไมนบัรวมถึงการเลี้ยงผมีดผีเมง็และการเลีย้งผีปูแสะยาแสะของ
ชาวลัวะซึ่งจะทยอยทํากันตอจากนี ้
 
ประเพณีเล้ียงผี หมายถึง การจัดอาหารคาวหวานไปเซนสังเวยดวงวิญญาณของบรรพบุรษุที่ลวงลับไปแลว การ
จัดอาหารไปสังเวย ดวงวิญญาณผูตาย ณ หิ้งผีปูยา หรือหอผี ซึ่งชาวบานถอืวา เม่ือปู ยา ตา ยาย ตายไปวิญญาณ
จะวนเวียนมาปกปองรักษาลูกหลาน  ดังน้ันภายในบานของชาวลานนาที่เปนบานเกาแกของบรรพบุรุษสมัยปูยาตา
ยาย เรียกวา “ บานเคา “ หรือ “ เคาผี “ จึงจดัทํา “หิ้งผีปูยา” หรือ “ ตูบผ ี“ไวที่บานเคา ทีส่ืบเครือญาติเดยีวกัน 
หรือเชื้อสายเดยีวกัน เพ่ือเปนสิ่งชวยพิทักษปดเปา ปกปองใหไกลจากสิ่งชั่วราย การจัดตั้งหิ้งผีปูยามักตั้งทีสู่ง 
นิยมตั้งไวที่ดานหัวนอนของบาน สูงจากพ้ืนกระดานบานไปประมาณ 2 เมตร หิ้งผีปูยาถือวาเปนของสูง เด็ก ๆ จะ
ไปเลนไมไดผูอาวุโส หรือพอแมเทาน้ันที่จะเก่ียวของกับหิ้งผีปูยาได 

ตูบผี / หอผ ี

 

ภายในหอผีปูยาเจานาย 

ผีปูยาเจานาย หมายถึงคนที่ตายไปแลวนับแลวสืบทอดเปนสายเลือดเดียวกันหรือเครือญาติเดียวกันทีส่บืทอดมา
ตั้งแตปู ยา ตา ยาย หลายๆ รุน ถือวาเปนผีเดียวกัน จึงไดสราง “ตูบผ”ี หรอื “หอผ”ี ไวที่บาน ที่ถือวาเปนบานของ
ตนตระกูลบรรพบุรุษทีส่ืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคน และมีคนที่สืบทอดเปนรางทรงผีปูยารุนละ 1 คน ซึ่งจะตองเปน
ผูหญิง 

ลักษณะของผูที่จะตองสืบทอดเปนรางทรง 
ผูที่ไดรับการสบืทอดใหเปนรางทรงจะตองเปนผูหญิง ที่มีลกัษณะพิเศษตั้งแตตอนที่เปนเด็กมาแลว มีลกัษณะ
ขวัญออน มักเห็นผีหรือสิ่งทีค่นอ่ืนมักมองไมเห็นกัน มักฝนเห็นเทวดาหรือสิ่งทีม่หัศจรรย และสิ่งศักดิส์ทิธเสมอเมื่อ
โตข้ึนบรรพบุรษุที่เปนรางทรงก็จะบอกยกใหเปนผูสืบทอดใหเปนรางทรงผปูียาสืบตอไป 

การเล้ียงผี       มี 2 อยางคอื 
       1. การบนผี และการเล้ียงผปีูยา เจาของบานจะตองเลีย้งผีทีห่อผีปูยาอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียังมี
การขอพร หรือ ขอความชวยเหลือจากผีปูยา ที่ถือวาศักดิส์ทิธ์ิสามารถชวยเหลือลูกหลานได เรียกวาการบนผีปูยา 
เชนจะไปสอบตํารวจ สอบเขาเรียนตอที่ตางๆ สอบคัดเลือกเขาทํางาน คดัเลือกทหาร ฯลฯ 
         วิธกีารบนผีปูยา คือผูเปนรางทรงจะเอาขาวตอกดอกไมไปบอกกลาวที่หอผีปูยาเจานาย วาลูกหลาน
ชื่อ……จะไปสอบ…… หรือใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ……… ขอใหผีปูยาเจานายจงชวย ถาชวยไดจะแกบนโดยเอา
หัวหมู เหลาไห ไกคู หรืออ่ืน ๆ มาถวายผีปูยา และมีการข้ึนขันตั้งข้ึนผี 12 บาท และบนผีอีก 100 บาท  
จากนั้นก็จะใหตัวแทนที่เปนรางทรงเอาเขาตอกดอกไม ใสถงุ พรอมขันตั้งหอยไวที่หอผีปูยา เม่ือผูมาบนสอบได
หรือสมหวังหรอืหายจากโรคภยั ก็จะจดัของมาแกบนตามที่บนไวโดยอัญเชญิ ผีปูยาเจานายมาเขารางทรง
เหมือนวามาฉลองใหลูกใหหลานอยางครื้นเครง แตถาสอบไมติดหรือไมสมหวัง ก็ใหรางทรงมาบอกที่ “ตบูผ”ี หรือ 
“หอผ”ี ปูยาเพ่ือมา “ปลดขันตัง้” และเอาเงินคืนใหผูที่มาบน 

         2. เล้ียงผีหอ หรอืตบูผ ีจะนิยมทาํกันปละครั้ง คือเดือน 5 ของทุกปเหมือนการรวมญาติโดยการรวบรวม
เงินมาเพ่ือการเลี้ยงผี จนเปนประเพณี สืบตอกันมาทุกป 

พิธกีรรมและข้ันตอนการเล้ียงผ ี
1. ทําความสะอาดห้ิง และหอผ ี
2. บอกกลาวนัดหมายญาติพ่ีนอง และมีการเก็บเงินรวบรวมเงินตามกําลังทรพัยที่มีเพ่ือซื้อสิง่ตางพ่ือเซนผปูียา 
ตั้งแต 20 บาท - 500 บาท  
3. จัดทําอาหารหรือเครื่องเซนสังเวยผ ี
4. ทําพิธีเลีย้งผีปูยา ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 
- เหลาญาติพ่ีนอง ที่ถือวาเปนผีเดียวกันจะมาชุมนุมกัน ณ หอผี หรือตูบผี นําเครื่องดนตรีพ้ืนบานคือ ป ขลุย สะลอ 



ซอ ซึง บรรเลงเพลงขับกลอม และมีการฟอนราํ ( ฟอนแอน ) จอย ซอ สนุกสนาน 
- นําอาหารหรือเครื่องเซนสังเวยตั้งวางบนทีส่งู 
- ผูอาวุโส กลาวอัญเชิญผีปูยา 
- ทุกคนที่มารวมงานจะสงบ เพ่ือคอยจองมองวาเม่ือไหร ผีเทวดา จะมารับของที่เซนสังเวย 

ขอสังเกต วาผปูียามารับเครื่องเซนสังเวยหรอืไม สังเกตจากที่มีลมพัด หรอื แมลงวันมาไตตอม 

รางทรง หรอื มาขี ่
ผูที่ไดรับการสบืทอดใหเปนรางทรงเปนตวัแทนของญาต ิจะตองเปนผูหญงิ ที่มีลักษณะพิเศษตั้งแตตอนที่เปนเด็ก
มาแลว มีลักษณะขวัญออน มักเห็นผีหรือสิ่งที่คนอ่ืนมักมองไมเห็นกัน มักฝนเห็นเทวดาหรอืสิ่งที่มหัศจรรย และสิ่ง
ศักดิ์สทิธเสมอ มักมีอาการ“ผีเขา”เสมอซึ่งถาผีดหีรือผีเทวดาเขาก็จะใหพระมาอัญเชิญใหออกโดยงายดาย แตถา
เปนผีไมดีก็จะรองไหโอดครวญ ไมยอมออกจากรางงาย ๆ และเมื่อโตข้ึนบรรพบุรุษที่เปนรางทรงก็จะบอกยกใหเปน
ผูสืบทอดใหเปนรางทรงผีปูยาสืบตอไป 

พิธกีารเขาทรง 

1. เม่ือผูอาวุโสหรือเจาของบานเคาผี อัญเชญิผีเทวดามาเขารางทรง รางทรงจะแตงตวัชุดสีขาว และมีผาโพกหัว 
2. เม่ือผีเขารางทรง รางทรงจะสั่นและกระตุกและหมดสติไป 
3. เม่ือหมดสตไิปสักครู ประมาณ 1 นาท ีก็จะพ้ืนข้ึนเอามือลูบหนา 
4. หลังจากน้ันจะมีการพูดคยุกัน ถามโชคลาภ ทํานายทายทัก รางทรงจะดื่มเหลา และสบูบุหรี่จํานวนมาก  
5. มีการฟอนผปูียา ฟอนแอน จอย ซอ สนุกสนานครื้นเครง 
6. ผีเทวดา ออกจากรางทรง โดยการนอนราบน่ิง แลวกระตุก ๆ 2-3 ครั้ง จากน้ันก็จะไดสติและไมมีอาการเมาเหลา 
หลงเหลืออยูเลย 
7. ญาติ ๆ ที่มาพบปะสังสรรค จะรับประทานอาหารรวมกัน 

เครื่องเซนสังเวย 

1. อาหารพวกเน้ือสัตว เชน หวัหมู เปด ไก วัว 
2. ผลไมตาง ๆ ( โดยเฉพาะ กลวย มะพราว ) 
3. ขาวสุก 
4. เหลา 
5. บุหรี ่
6. ขนม 
7. ดอกไมขาว ธูป เทยีน 

ชุดสําหรับใสพิธีลงผ ี

นุงซิ่น / เสื้อแขนยาว / ผาคลองคอ / ผาโพกหัว 

ประโยชนของการเล้ียงผปีูยา 

1. แสดงถึงความกตัญตูอบรรพบุรุษ 
2. สรางความสามัคคใีนหมูญาติพ่ีนอง 
3. รักษาประเพณีที่ดีไว เปนมรดกตอไป 
4. สรางสิ่งยึดเหน่ียวและที่พ่ึงทางใจ 

 
ท่ีมา : http://www.thai-folksy.net/FolkDat/Gh-Dat/Gh/bu-ya.html 

 
   
 
 


